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Предимства на АН извън 
лекарския кабинет (АН-ИЛК)
Определение:
АН - Извън Лекарския Кабинет (АН-ИЛК) 
е ново понятие 
“Out-of-office blood pressure (O-o-o BP)”

АН-ИЛК се състои от Aмбулаторен 
Мониторинг на АН (АМАН) и Домашно 
Измерване на АН (ДИАН)



Предимства на АН-ИЛК
 (АМАН/ДИАН)

• дават до известна степен различна 
информация за състоянието на АН на 
пациента и неговия риск и затова тези два 
метода трябва да се разглеждат като 
допълващи се, а не конкурентни или 
алтернативни, съответствието им при 
сравнение е от умерено към добро и имат 
добра повторяемост на резултатите 

• процедурата трябва да бъде адекватно 
обяснена на пациента устно и писмено, 
като самостоятелното измерване изисква 
обучение под лекарски контрол



Определение за АХ според АН-
ИЛК  (АМАН/ДИАН)
• Офисното АН (Оф-АН) обикновено е 

по-високо от амбулаторното АН и 
домашното АН, като разликата се 
увеличава с повишаване стойностите  
на Оф-АН и дефиницията за АХ според 
домашното АН и амбулаторното АН е 
дадена следващия диапозитив



Определение за АХ според 
АН-ИЛК и Оф-АН



Aмбулаторен мониторинг на АН 
(АМАН)



Методологични аспекти - АМАН

• Пациентът носи портативно измерващо 
устройство за АН на недоминантната ръка 
за 24-25 часа и то дава информация за АН 
по време на дневна активност и нощен сън

• Разликата м/у началните стойности на АН 
измерени от оператора и тези измерени от 
устройството не трябва да се различават 
с > 5 mmHg иначе маншета трябва да се 
фиксира отново



Методологични аспекти - АМАН

• Пациентът попълва дневник за деня и се 
инструктира да не движи ръката по време 
на измерването

• В клиничната практика се използват 15 
мин. дневни интервали и 30 мин. нощни 
интервали, като по-големи интервали 
трябва да се избягват, защото се намалява 
точността на изследването

• Препоръчват се също и равни 20 мин. 
интервали за целия 24 - ч. период 



Методологични аспекти - АМАН

• Изследването се счита за успешно и 
валидно, когато 70 % от дневните и 
нощните измервания се приемат за  
задоволителни в противен случай 
изследването се повтаря

• Изтриват се само много големи 
разлики в измерванията иначе 
корекция на данните не се 
разрешава и препоръчва



• Използват се различни кратки 
интервали от 10.00 ч. до 20.00 ч. за 
дневен и 24.00 ч. до 06.00 ч. за 
нощен период

• или 09.00 ч. до 21.00 ч. за дневен 
период и 01.00 ч. до 06.00 ч. за 
нощен период 

Интервали за средно Дневно, 
Нощно и 24 ч. АН



Методологични аспекти - АМАН



Нормален 24-ч. ритъм на АН
O'Brien, E. et al. BMJ 2001;322:1110-1114



Предимства на АМАН пред Оф-АН

• Дава по-голям брой измервания
• Дава 24-ч. профил при обичайна 

активност на пациента
• Позволява откриването на ХБП и МАХ
• Разкрива нощната АХ
• Дава 24-ч. Вариабилност на АН
• Дава 24-ч. ефективност на Th 
• По-силен предиктор на ССЗ и ССС



Рентабилност на АМАН

• Спестява разходи за предписване на 
лекарства - 9.48 трилиона йени/ год. 

• Диагностицирането на ХБП може да 
намали изписването на лекарства

• Потенциално се спестяват 3%-14% от 
парите за лечение на АХ (Krakoff)

• Намалява се броя дни за лечение на 
АХ с 10%-23% ако се използва АМАН

•  По-рентабилен при диагноза и  
лечение на новооткрита АХ



Недостатъци на АМАН при 
приложението му 

• Недостатъчна наличност
• Причинява нощен дискомфорт
• Нежелание на пациентите особено при 

следващо изследване
• Цена на устройствата



Недостатъци на АМАН – 
технически 
• Осигурява интермитентни 

измервания по-скоро в покой, 
отколкото в ежедневни условия

•  Недостатъчна възпроизводимост на 
данните 

• Неточни измервания на АН по време 
на ежедневна физическа активност

• Невъзможност да открие 
действителните артефакти



• Вариабилност на АН чрез SD или ARVI 
(Average Real Variability index) 

• Сутрешен “Скок” на АН;
• Натоварване от АН;
• Съдови показатели - Амбулаторен 

артериален “stiffness index” и Q-Kd 
интервал 

• Произведение на СЧхСАН показател за 
работа на сърцето

Допълнителни анализи при АМАН



Показатели за означаване модела на 
медикамент индуцираните промени в 24-ч. 
понижение на АН
• “Тrough-to-peak”  ratio (за оценка на 24 ч. 

ефективност на антихипертензивните 
медикаментите).

• Smoothness index (SI) за оценка на 
хомогенността и “мекостта” на 
антихипертензивната терапия. 
SI = ∆H/SD∆H 

(Parati G, J Hypertension 1998; 16:1685-91; Coca A et al., J Cardiovasc Pharmacol. 
2002;39(6):824-33; Palatini P et al., Eur J Clin Pharmacol. 2002;57(11):765-70).

Допълнителни анализи при АМАН

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Coca+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Palatini+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Palatini+P%22%5BAuthor%5D


Час на приема на медикамента

“Тrough-to-peak” ratio  &               
Smoothness index (SI)



• Няколко проучвания показват по-добра 
корелация на Амб-АН с ЛКХ, повишен 
ИМТ и други маркери за промени в 
прицелните органи отколкото Оф-АН 

• 24-ч. Средно АН има по-силна връзка 
със заболеваемостта и фаталните 
събития отколкото Оф-АН

Прогностична значимост на АМАН



• Амб-АН е по-чувствителен  
предсказващ риска показател за 
клинични СС усложнения, като 
коронарна заболеваемост или 
фатални събития и мозъчен 
инсулт отколкото е Оф-АН;

Прогностична значимост на АМАН



• Превъзходството на Амб-АН пред 
   Оф-АН като предиктор е изследвано и 
доказано в общата популация, при млади 
и стари лица, при мъже и жени, при 
нелекувани и лекувани хипертоници, при 
пациенти с висок риск и такива със СС и 
бъбречни заболявания  
• Нощните стойности на АН при АМАН са 

по-силен предиктор, отколкото са 
дневните стойности 

Прогностична значимост на АМАН



• Нощно-дневното съотношение е значим 
предиктор на клинични СС усложнения, но 
добавя малка прогностична информация 
над тази, която има стойноста на  24-ч. АН

• Лицата с по-малък нощен спад на АН имат 
по-висока честота на СС инциденти  в 
сравнение с лицата с по-голям нощен спад 
на АН

• Лицата с екстремен нощен спад може да 
имат повишен риск от мозъчен инсулт

Прогностична значимост на АМАН



Ohasama study: dipping статусът се 
асоциира със СС смъртност
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АХ с нощен спад



АХ без нощен спад



Причини за липса на Н-Спад 

• Нарушения в съня, ОСА, 
затлъстяване, повишен прием на сол 
при сол-чувствителни лица;

• Ортостатична хипотония, автономна 
дисфункция;

• ХБЗ, диабетна нефропатия и 
възрастни лица



АМАН - ХБП –  ¼  от лицата 
Оф-АН ≥ 140 / 90 мм Hg 



АМАН  - ХБП (13%-32%) 

• В сравнение с нормотониците лицата с ХБП 
имат по-високи стоности на АН-ИЛК, по-често 
асимптоматични ППО като ЛКХ, това важи 
също за метаболитните рискови фактори, 
както и за новопоявилия се ЗД и 
прогресирането до истинска АХ

• Препоръчва се диагнозата на ХБП да се 
потвърждава в рамките на 3-6 мес. и лицата 
да бъдат изследвани и проследявани 
внимателно с прилагане на АН-ИЛК, най-
често са млади жени, непушачи



АМАН  - ХБП 

• Лицата с ХБП имат по-висок СС риск, 
въпреки, че като цяло имат по-нисък  
риск от този на изявените хипертоници 

(Owens P et al. J Human Hypertens 1998; 12:743-48; Owens P et al. 
Hypertension 1999, 34; 267-72; Fagard RH et al. Circulation 2000; 

102:1139-44).



АМАН – Маскирана АХ (МАХ) 

МАХ е много често недиагностицирана до  
провеждането на АМАН – ср.честота 13%
• Повишено АН-ИЛК и нормално Оф-АН
• Млади мъже, пушачи, увеличен прием на 

алкохол, стрес в работата, затлъстяване, 
ХБЗ, ЗД, наследственост за АХ

• По-често се съчетава с асимптомни ППО, 
ЗД и АХ, 2 х по-висок ССР

• Лицата със ЗД и предимно нощна МАХ 
имат повишен риск от нефропатия



     АМАН - Маскирана АХ



АМАН - АХ при възрастни

• Характеризира се с по-често  повишени 
стойности на систолното АН – 
Изолирана Систолна Хипертония (ИСХ)

• Не рядко явление е медикаментозно и 
позиционно обусловена хипотония при 
тези лица

• Може да липсва нормален нощен спад
• По-голяма вариабилност на АН



АМАН - Изолирана систолна АХ



АМАН - Медикаментозно лечение

   АМАН се използва все по-често за 
оценка на антихипертензивни схеми за 
лечение в редица проучвания

АМАН е чувствителен индикатор за 
загубата на контрол и/или 
незадоволителен ефект на приложената 
терапевтична схема



АМАН - преди лечение 



АМАН - след лечение 



АМАН - Медикаментозно лечение

• Staessen et al. доказват, че за постигане 
на един и същи терапевтичен ефект се 
предписват по-малко антихипертензивни 
медикаменти, ако решенията за 
терапията се базират на АМАН 

                                                                              (JAMA 1997; 278:1065-72) 

• При контрол на АХ на базата Оф-АН 13% 
от лицата имат ЛКХ, ако това се 
осъществява с АМАН честотата на ЛКХ е 
 0% в групата (Cuspidi C. Et al., J Hypertens 2000; 18:803-9)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10872567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10872567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10872567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10872567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10872567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10872567


АМАН - Медкаментозната  терапия

• Демонстрира времето и ефекта на 
действие на лекарствата

• Може да елиминира нуждата от 
плацебо в проучванията с лекарства и 
да изисква включване на по-малко 
пациенти за доказване на ефекта

• Доказаната необходимост от по-малко 
лекарства при контрол чрез АМАН  
спестява средства за терапията



• Обикновено включва 
самостоятелно измерване на АН от 
пациента

• При някои пациенти е необходима 
помощ от член на семейството или 
обучен здравен работник 

Домашно измерване на АН 
(ДИАН)



Методологични аспекти - ДИАН

• Устройства за измерване на АН за китка 
не се препоръчват да се използват с 
изключение при пациенти с много 
голяма обиколка на предмишницата;

• За диагностична оценка, АН трябва да 
се измерва ежедневно поне 3-4 дни, а за 
 предпочитане е 7 последователни дни,  
сутрин и вечер, с 2 измервания при 
всяко измерване направени през 
интервал от 1–2 мин.



Методологични аспекти - ДИАН

• Резултатите се записват в 
стандартизиран дневник веднага 
след измерването 

• Използването на телемониторинг и 
програми за смартфони за ДИАН е 
предимство и навлиза в практиката 

• Интерпретацията на данните винаги 
се  извършва под лекарски контрол



Предимства и недостатъци на 
ДИАН

• Многократни ежедневни измервания за 
дълъг период

• Ниска цена на метода 
• Лесна повторяемост на измерванията
• Лесно достъпен за голям брой лица 
• Не дава информация за стойностите 

на АН по време на дневна активност и 
в нощните часове по време на сън



Прогностична значимост на 
ДИАН 
• ДИАН по-добре корелира с промените 

в прицелните органи (ППО) при лица с 
АХ, отколкото Оф-АН особено ЛКХ

• Мета-анализи от проспективни 
проучвания при обща популация от 
първичната помощ и при хипертоници 
показват, че ДИАН предсказва и 
корелира по-добре със СС 
заболеваемост и смъртност от Оф-АН



Прогностична значимост на 
ДИАН 

   Проучвания  използващи двата 
метода АМАН и ДИАН показват, че 
ДИАН корелира с ППО също толкова 
добре, колкото АМАН и прогностичната 
значимост на ДИАН е еднаква с тази 
на АМАН след корекция на данните за 
възраст и пол



Клинчини показания за АН-ИЛК 
(АМАН /ДИАН)
• Съмнение за ХБП: 1) АХ І ст. в 

лекарския кабинет; 2) Повишено Оф-АН 
при лица без асимптомни ППО и нисък 
общ ССР

• Съмнение за маскирана АХ – 1) Високо  
нормално АН в кабинета; 2) Нормално 
Оф-АН при лица с асимптомни  ППО 
или с висок ССР

• Идентифициране “Ефект на БП” при 
хипертоници



Клинчини показания за АН-ИЛК 
(АМАН /ДИАН)
• Значителна вариабилност на Оф-АН по 

време на една и съща визита или при 
различни визити

• Автономна, позиционна, след 
нахранване, след обедна почивка и 
медикаментозно индуцирана хипотония

• Повишено Оф-АН или съмнение за 
прееклампсия при бременни жени

• Идентифициране на истинска или 
фалшива резистентна АХ



Специфични показания за АМАН 

• Значително несъотвествие м/у Оф-АН 
и ДИАН

• Установяване наличие или не спад
• Съмнение за нощна АХ или липса на 

нощен спад, така както е при пациенти 
с ОСА, ХБЗ или ЗД

• Оценка на вариабилността на АН
• Оценка на терапевтична схема



Алгоритъм за прилагане на АН-ИЛК 
в клиничната практика



Абсолютни показания за АМАН

• Оф-АН >140/ 90 mmHg, без ППО, нисък 
общ ССР и ДИАН < 135/85 mmHg

• Оф-АН < 130/ 80 mmHg, с ППО, висок 
общ ССР, наличие на ЗД и ДИАН < 
135/85 mmHg



Заключение:
АН-ИЛК - АМАН /ДИАН
• АМАН и ДИАН са допълнение към 

даните от Оф-АН, което е “златен 
стандарт” за скрининг, диагноза и 
лечение на АХ

• Голямото значение на Оф-АН и 
ограниченията му трябва да се 
балансират от по-честото използване 
на АН-ИЛК (АМАН и ДИАН), тъй като те 
имат важна роля при лечението на АХ, 
въпреки голямата разлика м/у тях



Заключение :
АН-ИЛК - АМАН /ДИАН

• Изборът кой от двата метода да бъде 
избран и приложен АМАН и/ или ДИАН, 
зависи от наличноста, удобството, 
цената и желанието на пациента

• За начална оценка на пациентите ДИАН 
е по-походящо в условия на първична 
помощ, а АМАН е по- подходящо в 
условия на специализирана помощ



Заключение:
АН-ИЛК - АМАН /ДИАН
• Съществуват достатъчно много 

доказателства показващи надежността 
и прогностичната стойност на 
методологията АН-ИЛК

• Данните за двата метода използвани в 
световната практика за проследяване 
на АН - АМАН и ДИАН ни дават 
възможност те да бъдат все по-често 
прилагани в ежедневната ни практика



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 





Методологични аспекти - АМАН



Специфични показания за АМАН 

• Изследване на медикаменти - данни 
показват, че лекарствата редуциращи 
вариабилността на АН имат 
благоприятен ефект по отношение 
промените в таргетните органи

• Ефективна протекция на таргетните 
органи се постига с лекарства 
осигуряващи, както 24 ч. контрол на 
АН, така и стабилизиращи 
вариабилността на АН



Специфични показания за АМАН 

• Получаване на математически 
изведени показатели като trough/ peak 
ratio и smoothness index, които се 
използват за оценка на хомогенността 
и размера на антихипертензивния 
ефект за 24 ч. Оптимален контрол се 
постига с лекарства, осигуряващи T/ P 
ratio близко до 75 -100 % и SI > 1, 
което се наблюдава при 
дългодействащите медикаменти 



Прогностична значимост на 
АМАН
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